GERMICIDNÁ
STERILIZAČNÁ
LAMPA JF003-21, JF003-21DO
Efektívny nástroj boja proti baktériám a vírusom
Uzatvorená germicídna sterilizačná lampa JF 003-21
( JF003-21DO) je lampa pracujúca na princípe tvorby
menšieho množstva ozónu UV-C germicídnymi trubicami
vo vnútornom priestore lampy.
Vytvorený ozón spolu so sterilizovaným vzduchom v zariadení je núteným obehom cez ventilátor vytláčaný späť do
priestoru.
Uzatvorená lampa je vyrobená na báze nerezového
kovového obalu a so zabudovaným ovládacím WiFi modulom sa z tejto lampy stáva sterilizačná lampa, ktorá je
ovládateľná ako priamo zo svietidla
- zapnutie a vypnutie tlačidlom DIR, tak je možné lampu
zapínať, vypínať a jednoducho ovládať časovanie použitím
free aplikácie eWeLink v mobile Google Play alebo AppStore, tabletom alebo počítačom - prostredníctvom siete
WiFi na mieste inštalácie z ktoréhokoľvek miesta na Zemi.
Pokiaľ sa lampa presunie do zóny inej WiFi, je možné ju
jednoducho prekonfigurovať pomocou aplikácie na novú
pozíciu.

Aplikáciou eWeLink je možné takto ovládať množstvo
takýchto zariadení naraz, pokiaľ budú na tú istú sieť nakonfigurované.
Takto je možné aj za osobnej neprítomnosti lampu zapínať
a vypínať na diaľku. V prípade JF003-21DO je možné
ovládať zariadenie aj priloženým diaľkovým ovládačom.
Zariadenie samozrejme funguje aj tam, kde WiFi nie je dostupné, a to jednoduchým zatlačením prepnutím kolískového
prepínača - na manuálny pokyn ( poloha prepínača II).
Sterilizácia nastáva zapnutím lampy v priestore určenom
na sterilizáciu. Akékoľvek opravy poškodeného zariadenia
zverte oprávnenému elektrikárovi.

Cena: 710 € bez DPH
852 € s DPH
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Produkt s možnosťou povrchovej úpravy - podľa želania zákazníka

Upozornenie:
Nepoužívajte zariadenie v rozobratom stave!
Nenechajte manipulovať so zariadením osoby mladšie
ako 15 rokov!
Nepoužiteľné zariadenie je elektrotechnický odpad!
Pri nepretržitej prevádzke zariadenia za prítomnosti osôb
priestor po 3 až 4 hodinách vyvetrajte!
Technické údaje:
Prevádzkové napätie : 230V ~
Príkon : 83W
Krytie : IP20
Výkon trubice : 3 x 25W
Dĺžka trubice : 430 mm
Pätica : G13 ( T8)
Materiál : Oceľový plech, nerez, plast, sklo
Rozmery : 150 x 180 x 530 mm ( stolový variant )
Rozmery : 550 x 550 x 1500 mm ( so stojanom )
Doporučený priestor : do 80 m³
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